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Splošna pojasnila 
 
Neobvezni izbirni predmeti (NIP) omogočajo učencu, da obiskuje pouk tistega 

neobveznega izbirnega predmeta, ki ga izbere glede na svoje želje oziroma 

sposobnosti.  

 

Za neobvezni izbirni predmet se v soglasju s starši učenec odloči sam. Lahko se odloči, 

da neobveznega izbirnega predmeta ne bo izbral. Ko učenec izbere sodelovanje pri 

neobveznem izbirnem predmetu in odda prijavo za posamezen predmet, je redno 

obiskovanje neobveznega izbirnega predmeta obvezno. 

 

Učencem od 7. do 9. razreda bomo ponudi pouk nemščine kot neobvezni izbirni 

predmet drugega tujega jezika v obsegu dveh ur tedensko. 

 

Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjeni program šole, zato ti predmeti ne morejo 

biti uvrščeni v urnik med obvezne predmete. Izvajali se bodo v predurah, v času 

podaljšanega bivanja ali kot blok ura. 

Skupaj z otrokom se pogovorite in presodite, kaj otroka zanima in glede na svoje 

zmožnosti tudi potrebuje.  

 

V publikaciji je predstavitev neobveznega izbirnega predmeta NEMŠČINA, ki 

vsebuje glavne poudarke, cilje ter načine dela in ocenjevanja. Upamo, da vam 

bo predstavitev v pomoč pri izbiri in odločitvi. 
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Pomembne informacije  
 

 

Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov 

tedensko (20. a člen Zakona o osnovni šoli). 

 

Ko se učenec odloči za pouk neobveznega izbirnega predmeta,  

ga mora redno obiskovati celo šolsko leto. 

 
 

Pouk neobveznih izbirnih predmetov poteka po skupinah. 

 

Učenec je iz neobveznega izbirnega predmeta ocenjen. 

 

Učenci se za neobvezne izbirne predmete odločajo v maju. 

Prijavo k neobveznemu izbirnemu predmetu oddate v programu 

e-Asistent. 

Glede na število prijavljenih učencev za posamezen neobvezni izbirni 

predmet se bomo odločili, katere predmete bomo lahko izvajali  

v skladu z normativi. 
 

O izvedbi izbranih predmetov vas bomo obvestili.  

V kolikor izbranega neobveznega izbirnega predmeta ne bomo izvajali, se bo 

učenec lahko vključil v skupino, kjer bo še prostor. 

 

Sprememba izbire 

V začetku šolskega leta in najkasneje do 30. septembra 2020 lahko učenec v 

soglasju s starši in šolsko svetovalno službo svojo izbiro neobveznega izbirnega 

predmeta zamenja. 

Sprememba izbire je možna le v skladu s predpisanimi normativi (33. a člen 

Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa OŠ). 

 

Učenci in učenke, 

 pomembno je, da pred odločitvijo o izbiri  

neobveznega izbirnega predmeta dobro razmislite,  

kaj vas veseli in kateri izbirni predmet boste 

 z veseljem obiskovali. 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO448
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV7973
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV7973
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Predstavitev izbirnega predmeta NEMŠČINA 7.–9. razreda 
 

Neobvezni izbirni predmet nemščina poteka celo šolsko leto. Izvaja se 2 uri na teden 

po končanem rednem pouku (6. ali 7. uro). 

Nemščino lahko začneš obiskovati v 7. razredu in nadaljuješ do 9. razreda.  

Pouk poteka v heterogeni skupini. Pri uri so združeni učenci od 7. do 9. razreda.  

 

Učne vsebine se navezujejo na vsakdanje 

življenjske situacije:  

spoznavanje, družina, prijatelji in šola; 

prosti čas; 

stanovanje, hrana in telo; 

števila, barve in živali; 

dnevi. 

Poleg jezika boš spoznal tudi nekaj 

zanimivosti o nemško govorečih deželah. 

 

Za uspeh pri učenju jezika je pomembno 

sprotno delo in utrjevanje. 

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti. 

Ocenjevanje je številčno. Pri jeziku je poudarek na ustnem ocenjevanju.  

V šolskem letu se znanje oceni vsaj trikrat, od tega najmanj dvakrat ustno.  

Prisotnost se obravnava enako kot pri obveznih predmetih. Učenec, ki je neobvezni 

izbirni predmet začel obiskovati, ga mora redno obiskovati do konca šolskega leta. 
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Besedilo so pripravili: 

 

učitelji, ki so predvideni kot izvajalci posameznih 

neobveznih izbirnih predmetov v šolskem letu 2020/21 

in 

ravnateljica Mojca Pev, mag. mat. 

 

Knjižico je uredila: Mojca Habič, prof. 

 

Lektoriranje: Tea Furlan, prof.  

 


